
تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 1 من 3

٢3 نوفمبر ن٢٣1

األسهم األكثر تداوال حسب القيمة )مليون ريال سعودي(

أخبار السعودية

المصدر: رويترز

قيمة التداولالتغري ٪أخر إغالق الرشكة

المراعي

دار األركان للتطوير العقاري

مصرف اإلنماء

السعودية للصناعات األساسية - سابك

جبل عمر للتطوير

المصدر: تداول

آخر إغالق رمز املؤرشاملؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

SASEIDXمؤشر السوق الرئيسي

SASEBNK المصارف والخدمات المالية

SASEPETRالصناعات البتروكيماوية

SASECEM اإلسمنت

SASERETL التجزئة

SASEENER الطاقة والمرافق الخدمية

SASEAGRI الزراعة والصناعات الغذائية

SASETEL االتصاالت وتقنية المعلومات 

SASEINS التأمين

SASEMINV االستثمار المتعدد 

SASEINDI االستثمارات الصناعية

SASEBULD التشييد والبناء

SASEREAL التطوير العقاري

SASETRAN النقل

SASEMEDI اإلعالم والنشر

SASEHOTE الفنادق والسياحة

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ/ذ: غير ذي معنى

القيمةالتغري ٪أخر إغالق الرشكة
)مليون ر.س.(

الدرع العربي للتأمين

الدريس للخدمات البترولية و النقليات

اللجين

طيبة القابضة

السعودية للخدمات األرضية

المصدر: تداول

القيمةالتغري ٪أخر إغالق الرشكة
)مليون ر.س.(

اتحاد الخليج للتأمين

متاليف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين

األهلية للتأمين

سوليدرتي السعودية للتكافل

سالمة للتأمين

المصدر: تداول

 اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة
التاريخ املقرتح الرشكة

٢3 نوفمبر ن٢٣1سالمة للتأمين

٢8 نوفمبر ن٢٣1السعودية الهندية للتأمين

٢٩ نوفمبر ن٢٣1الغاز والتصنيع األهلية

٤ ديسمبر ن٢٣1السعودية للصناعات المتطورة

٧ ديسمبر ن٢٣1السعودية العالمية للبتروكيماويات

٧ ديسمبر ن٢٣1الشرق األوسط للكابالت المتخصصة

11 ديسمبر ن٢٣1الرياض للتعمير

1٥ ديسمبر ن٢٣1البنك السعودي البريطاني

المصدر: تداول
ملحوظة: تحديث األسعار كما في ٢3 نوفمبر ن٢٣1

١١:٠٠
صباحاً

١٠:٠٠
صباحاً

١٢:٠٠
مساًء 

١:٠٠
مساًء 

٢:٠٠
مساًء 

٣:٠٠
مساًء 

٦,٤٥٠

٦,٥٠٠

٦,٥٥٠

٦,٦٠٠

٦,٦٥٠

أسهم الشركات الخمس األكثر انخفاضا

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم 

أسهم الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

y  القيمة بلغت  حيث  نقطة،  ٣٢ن.ن  عند  ليغلق  ن.%1  بنسبة  الثالثاء  يوم  الرئيسي  السوق  مؤشر  ارتفع 

مليار   ٤.٤ يوما  ثالثين  آلخر  للتداول  اإلجمالية  القيمة  متوسط  )بلغ  ر.س.  مليار   ٧.٤ للتداول  اإلجمالية 

قيمة  إجمالي  من   %٥٥.٢ على  القيمة  بحسب  تداوال  األكثر  الخمس  الشركات  أسهم  استحوذت  ر.س.(. 

اليومي. التداول 

y  البتروكيماوية بنسبة الصناعات  ارتفع قطاع  المالية بنسبة 1.٣% كما  المصارف والخدمات  ارتفع قطاع 

1.٧%، وارتفع قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بنسبة ٢.٢%. كان أداء قطاع النقل األفضل بارتفاع ٤.٤%. 

البترولية  كانت كل من شركة الدرع العربي للتأمين )SHIELD AB/8٣٧٣( وشركة الدريس للخدمات 

والنقليات )٤٢٣٣/ALDREES AB( وشركة اللجين )٢1٧٣/ALCO AB( األكثر ارتفاعا.

y  أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للمقاوالت عن أن إجمالي قيمة مشاريع الشركة التي تم

تأجيلها بلغت ٢.٢ن3 مليون ر.س. وذلك بسبب نقص التمويل لدى العمالء وبطء إصدار التأشيرات، كما 

ذكرت الشركة أن إجمالي قيمة المشاريع المتأخرة بلغت 3.٣ مليار ر.س. كما في 3٣ سبتمبر مقابل ٤.٧ 

مليار ر.س. العام الماضي، في حين بلغت قيمة العقود ٧.8 مليار ر.س. )المصدر: عرب نيوز(

y  الشرقية كجزء من المنطقة  الدمام في  ميناء  لبناء ٥.٣٣٣ وحدة سكنية في  السعودية  الحكومة  تخطط 

برنامج اإلسكان الجماعي للمواطنين، وفقا لتقرير جديد. تقدر تكلفة هذا المشروع بحدود ٢٥ مليار ر.س. 

)ن.ن مليار دوالر أمريكي(. )المصدر: موقع أرقام(

y  أن أعمال اإلنشاء في مشروع مطاحن الكلنكر في )ARCCO AB/3٣1أعلنت شركة األسمنت العربية )٣

مصنع الشركة في رابغ الزالت مستمرة، كما أعلنت عن بدء التشغيل التجاري خالل الربع الرابع ٢٣1٧. 

تداول( )المصدر: 

y  عن إصدار صكوك ثانوية من الفئة 1 متوافقة مع ،)SIBC AB/1٣3أعلن البنك السعودي لالستثمار )٣

أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية بقيمة ٥٣٣ مليون ر.س. 

وذلك لدعم قاعدة رأس مال البنك، ورفع كفاية رأس المال، باإلضافة إلى تنويع مصادر التمويل و إطالة 

تداول( )المصدر:  المطلوبات.  استحقاق  فترات 

y  للسنة ربح  صافي  تحقيق  عن   )YAMAMAH AB/13٣٤( الحديدية  للصناعات  اليمامة  شركة  أعلنت 

الفترة  عن  أمريكي،  دوالر  مليون   ٤٧.٧( ر.س.  مليون   1٧٩ بقيمة  ن٢٣1  سبتمبر  في  المنتهية  المالية 

تداول( )المصدر:  ن.%1٢(.  ارتفاع  السابق:  العام  من  المماثلة 

y  عن تجديد عقد تسهيالت مصرفية وفقا لنظام التمويل اإلسالمي )BAWAN AB/13أعلنت شركة بوان )٣٢

بقيمة ٢٣٣ مليون ر.س. مع مصرف الراجحي )RJHI AB/11٢٣(، وذلك لتمويل متطلبات رأس المال 

العامل. )المصدر: موقع أرقام(  

y  بواقع نقدية  أرباح  توزيع   )APPC AB/٢33٣( للبتروكيماويات  المتقدمة  الشركة  إدارة  أوصى مجلس 

٣.٧٣ ر.س. للسهم عن الربع الرابع ن٢٣1. ليكون بذلك عائد توزيع الربح إلى السعر لكامل العام ن٢٣1 

تداول( )المصدر:  عند 8.ن%. 

1٥.٧-٤.٥-٣.٤ن.٣٢1ن،ن
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تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة ٢ من 3

٢3 نوفمبر ن٢٣1

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

أداء مؤشرات األسهم العالمية

حركة آسعار السلع الرئيسية

متابعة أسعار الفائدة )الودائع بين البنوك لمدة ثالث أشهر(

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية*

)S&P 500( أمريكا

)NASDAQ( أمريكا

)FTSE 100(  المملكة المتحدة

)DAX( المانيا

)CAC 40( فرنسا

)MICEX( روسيا

)Nikkei( اليابان

)HSI( هونج كونج

)KOSPI( كوريا الجنوبية

)SHCOMP( الصين

)NIFTY( الهند

)IBOV( البرازيل

)BIST 100( تركيا

)EGX30( مصر

)MSCI( األسواق الناشئة
)MSCI( عالمي

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
التغري 

السنوي ٪

خام برنت )دوالر أمريكي/ برميل(
الغاز الطبيعي )د. أ./ مليون وحدة حرارية(

الذهب )دوالر أمريكي/لألونصة(
الفضة )دوالر أمريكي/لألونصة(

البالتين )دوالر أمريكي/لألونصة(
النحاس ) دوالر أمريكي / طن(

الزنك )دوالر أمريكي / طن(
الرصاص )دوالر أمريكي / طن(

القمح )دوالر أمريكي / حزمة(
الذرة )دوالر أمريكي/ حزمة(

السكر )دوالر أمريكي / رطل(

المصدر: بلومبرغ

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

)DFM( دبي

)ADX( أبوظبي

)KSE( الكويت

)QE( قطر

)MSM( عمان

)BSE( البحرين

داو جونز لمنطقة مينا

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

التغري اليومي ٪أخر إغالق الدولة
التغري منذ بداية 

الهامش *العام ٪

الواليات المتحدة األمريكية )ليبور(

 المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الكويت

قطر

البحرين

y  :يصدر اليوم مؤشر مديري المشتريات الصناعي األمريكي - فالش لشهر نوفمبرن٢٣1 )البيانات السابقة

٥3.٢؛ متوسط التوقعات: ٥3.٥(. )المصدر: إكونوداي(

y  ٢٣1يصدر يوم غد الخميس الموافق ٢٤ نوفمبر ن٢٣1 مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان لشهر أكتوبرن

السابق(.  العام  المماثل من  الشهر  انخفاض ٣.٥% عن  السابق؛  الشهر  ارتفاع ٣.٢% عن  السابق:  )الشهر 

إكونوداي( )المصدر: 

األخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

أهم األحداث القادمة

y  أغلقت األسواق األمريكية يوم الثالثاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد آند بور

ومؤشر نازداك المجمع بنسب بلغت ٣.٢% و٣.3% على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 

بنسبة ٣.٤%. في األسواق األوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ن.٣% كما ارتفع كل من سوق ألمانيا 

وفرنسا بنسب ٣.3% و٣.٤% على التوالي.

y  %افتتحت األسواق األسيوية جلستها يوم األربعاء على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٣.٢

كما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٣.3%، وارتفع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٣.٥% كما ارتفع سوق هونج 

كونج بنسبة ٣.٤%، في حين افتتح سوق الهند جلسته حول مستواه.

y  الثالثاء على نتائج متباينة، حيث تراجعت كل من أسواق دبي اختتمت األسواق الخليجية جلستها ليوم 

وأبوظبي بنسب بلغت ٣.٥% و٣.3% على التوالي، بينما أنهى سوق الكويت الجلسة حول مستواه، وتراجع 

سوق قطر بنسبة ٣.٤%، في حين ارتفع سوق عمان بنسبة ٣.٥% بينما تراجع سوق البحرين بنسبة ن.٣%. 

y  :بلغت مبيعات المنازل القائمة في أمريكا لشهر أكتوبر ن٢٣1 عند ن.٥ مليون منزل )البيانات السابقة

٥.٤٧ مليون منزل، متوسط التوقعات: ٥.٤٢ مليون منزل(. )المصدر: إكونوداي( 

y  توقع المجلس الخليجي لأللمنيوم نمو استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة األلمنيوم

إلى ما بين ٥٣ إلى ٥٥ مليار دوالر أمريكي في غضون الثالث سنوات القادمة. )المصدر: موقع مباشر(

y  بين ٤.٣% و٤.٥% لجميع ما  اإلنتاج  لتخفيض  أوبك محادثاتها  األعضاء في  الدول  تبدأ  أن  المقرر  من 

نجاح  يعتمد  أوبك،  في  لمصادر  وفقا  عموما،  القادم.  األسبوع  ونيجيريا خالل  ليبيا  باستثناء  األعضاء 

بزنس( أريبيان  )المصدر:  والعراق.  إيران  من  كل  موافقة  على  االتفاق 

y  طويلة  )CBQK QD( القطري  التجاري  البنك  إلصدارات  االئتماني  التصنيف  على  فيتش  وكالة  أكدت 

األجل عند التصنيف األساسي “+A” مع نظرة “مستقرة”، مما يعكس قدرة قطر القوية في دعم البنوك 

القطرية. عموما، خفضت الوكالة من تصنيف التعرض للبنك إلى “-BBB” من “BBB”. )المصدر: جلف 

بيس(

y  أعلنت شركة إنفستكورب في البحرين عن استثمارها في مختبرات البرج الطبية، شركة خاصة ريادية

تمتلك سلسلة من المختبرات الطبية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. )المصدر: جلف بيس(

y  المنجم من  الوكسايت،  من  عينة  أولى شحناتها،  تحميل  على  لأللمنيوم  العالمية  اإلمارات  تعمل شركة 

بزنس( أريبيان  )المصدر:  للشركة.  التنفيذي  للرئيس  وفقا  وذلك  الصين،  إلى  غينيا  في  الواقع 

y  عن ،)BABA US( أعلنت شركة علي بابا كالود، ذراع الحوسبة السحابية التابع لمجموعة علي بابا

افتتاح مراكز بيانات جديدة في دبي وأوروبا وأستراليا واليابان بحلول نهاية العام ن٢٣1. )المصدر: 

بزنس( أريبيان 

y  ،عن تأسيس شركة جديدة للتأمين المتوافق مع الشريعة اإلسالمية )UNB UH( أعلن بنك االتحاد الوطني
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تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 
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